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ـدير الـرياضي لـنـادي باريس سـان جـيرمـان أن مـشكـلة نـيـمار لم تـنـته بشـكل كـامل على أكـد لـيونـاردو ا
الرغم من أنه لعب بشكل طبيعي وأنقذ الفريق أمام ستراسبورج في الدوري الفرنسي.وقال ليوناردو خالل
ا أن كل شيء انـتـهى فنـيمـار لـعب مبـاراة جـيدة مع الـبرازيـل ثم عاد إلى الـتدرب تصـريـحات صـحفـيـة: "
ـيز ضد ستـراسبورج وسجل هـدفا مذهال وبدا األمـر مثل قصة معـنا وتصـرف بشكل جيـد وظهر بأداء 
ـباراة أدلى نـيمار بـتصـريح جيـد وكان صـادقًا واآلن هـو في باريس سان بهولـيوود".وأضـاف: "في نهـاية ا
كنـنا القول إن كل شيء  إصالحه لكـنه لعب مباراة جيدة وكان جيرمان ويُـفكر في النادي".وأوضح: "ال 
مـحـتـرفا لـلـغـايـة وهـو ليس شـابـا سـيـئًـا ووجوده مـعـنـا يـجـعلـنـا أقـوى".وعن رغـبـة الالعب في االنـتـقال إلى
بـرشلـونة عـلق: "األمر واضح لـلجـمـيع فالـكل عرف األمـر وما كـان يحـدث".واخـتتم: "نـيمـار ارتكب األخـطاء

نعم ووضعه مُعقد نعم لكن ألنه نيمار وألنه يتحدث كثيرًا".
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تـأهل فـريق الـسـد الـقـطـري التـأهل إلى
الـدور نــصف الـنـهــائي لـبــطـولـة دوري
أبطال أسيا للـعام الثاني على التوالي
وذلك بعد الفوز  على النصر السعودي
في لقاء اإلياب بـنتيجة (1-3) وبنتيجة
إجــمـــالـــيــة (3-4) بـــعــد أن خـــســـر في

الذهاب بنتيجة 1 / 2.
قـدم فــريق الـسـد عــرضـا مـتـمــيـزا عـلى

مدار الشوط وكان األفضل واألخطر
واألكثر استحواذا عـلى الكرة وتهديدا
ـرمى حارس الـنـصر بـراد جـونز. وفي
ـقـابل يــبـدو أن مـدرب الــنـصـر عـمل ا
عـلـى اسـتـثــمـار نـتــيـجـة الــذهـاب الـتي
مـنـحـته أفـضــلـيـة الـتـعـادل أقل تـقـديـر
ـواصــلـة مــشـوار الــتـأهل وهــو األمـر
الـذي سـاهم في تـقيـيـد أداء الـفريق مع
تفـكـيـره كثـيـرا بـالـتعـادل أو عـدم تـلقي

أهدافا.
U¹—u²O  —UJ √

حـقـق الـنـصــر مـا أراد مــرحـلــيـا حـيث
جنح في العودة للـمباراة بعد أن سجل
هـدف الــتــعـادل عـن طـريق هــدافه عــبـد
الـرزاق حــمـد الــله  إال أن هـذا الــهـدف
درب روي فـيتـوريا بـالتـحديـد جـعل ا
يـوغل بــالـتــفـكـيــر بـنــتـيــجـة الــتـعـادل
فـــتـــراجـع بـــشـــكل واضح فـي الـــشــوط
الـثاني ولم يـهـدد مرمى الـسد بـصورة
حقيقية إال فـي الثواني األخيرة بعد أن
تـقـدم السـد في الـنتـيـجة 1 / 3 وأصبح

قريبا من حسم بطاقة التأهل .
b «  b½UÝ q «uŽ

سـاعد الـسد في الـفوز والـتأهل الـعديد
من العـوامل يأتي في مـقدمـتهـا عاملي
األرض واجلـــمــــهـــور حــــيث شــــهـــدت
ـبــاراة حــضــورا جــمــاهـيــريــا كــبــيـر ا

لعب جاسم بن حمد.
العـبو الـسد أيـضـا احتـرموا مـنافـسهم
كثيرا وحـاولوا الضغط بشـكل مستمر
ـبـاراة وفي نــفس الـوقت عـدم طـيـلــة ا
مـنح مـهــاجـمي الـنـصــر حـمـدالـله وبـو
طــيب فــرصــة الــتــحــرك عــلـى مــشـارف
ــنــطـــقــة يــضــاف إلى ذلك األســلــوب ا

ـدرب تشافي الهـجومي الذي انـتهجة ا
بـاراة والذي صنع هيـرنانديـز طوال ا
الـفـارق وسـاهم بـتـسـجـيل هـدفـ عـزز

بهما نتيجة الفوز والتأهل.
W½uKýdÐ ÕË—

يـــبـــدو أن تـــشـــافي اســـتـــحـــضــر روح
لـعب من خالل بـرشـلـونـة علـى أرض ا
ميز مـن حيث تقارب اللعـب بأسلوبـه ا
اخلـــطــوط وعـــدم وجــود مــركـــزيــة في
التحرك لدى مهـاجميه فتحرك الثالثي
الـــهـــيـــدوس وأكـــرم  عــفـــيـف وبـــغــداد
بوجناح بطريقة تعطيهم األفضلية مع
مسانـدة قوية من العـبي الوسط جابي
وجـــونغ ونــــام تـــاي كـــذلـك حتـــركـــات
اجلـبـهة الـيـسـري الـقـويـة بـقـيـادة عـبد
الـكـر حـسن والتـزام اجلـبـهة الـيـمني
الـتي كان يـقودهـا بيـدرو كوريـا بالدور
الـــدفــــاعي وهــــو األمـــر الــــذي اعـــطي
لعب. افضلية مطلقة للسد في وسط ا
تـشـافي أيـضـا لـعب بـأسـلـوب الـضـغط
ــســتــحــوذ عــلى الــكــرة عــلى الـالعب ا
وعدم مـنحه حريـة التـحرك أو التـمرير
ولـعل فـي ذلك تـفــسـيــر لـنــدرة الـفـرص
التي أتيـحت للنصـر خاصة في الشوط
الثاني رغم حساسية الـنتيجة وأهمية
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ـديـر الـفـني لـلـيـفـربـول عـلى الـتـصـريـحـات األخـيـرة لـصـديقـه مارك عـلق يـورجن كـلـوب ا
كوسيك حول إمكانية عدم جتديد عقده مع الريدز بناءً على حالة الطقس في إجنلترا.

ـزح ولـكن  الـتـعـامل مـع األمر وقـال كـلـوب في مـؤتـمـر صـحـفي الـيـوم: "لـقـد أراد أن 
انية لم يفهمها أحد". وأضاف: "لم يكن الطقس عامال بجدية على مـا أعتقد وكانت نكتة أ
كنك أن تغـني أغنيـة ال تذهب إلى ليـفربول في أكتـوبر/ تشرين األول في تـولي وظيفـة و
حيث تكون البلد باردة ومُظلمة". وأوضح: "حتدثت عن الطقس من قبل وتأثير الرياح على
كـرة القدم ولـكن ذلك ليس مسـموحا به في إنـكلتـرا".واختتم: "كـوسيك ليس وكـيلي بل هو
صـديقي واألصدقـاء يقولـون ما يريدونه وقـد فعل ذلك ولم يفـهم أحد أنهـا مزحة".وشدد
ـلك عـقـدا مع لـيـفـربـول حـتى صـيف 2022 وأنه يـحـتـرمـه وسـيـلـتـزم به حـتى كـلــوب أنه 
الـنهاية كـما فعل مع مايـنز وبوروسيا دورتـموند. وكان مـارك قد قال عن تمـديد العقد: "ال
يزال أمامنا بـعض الوقت ويجب أن ننتظر ونرى كيف ستطور األمور وما إذا كان التغير
ــانـيـا فـقط". وتــابع: "ال يـنـبـغي ألي ـنـاخي ســيـؤدي إلى طـقس أفـضـل في إجنـلـتـرا أو أ ا
شـخص أن يُـقـلل مـن شـأن الـطـقس الـسـيئ وأتـذكـر أنه فـي نـوفـمـبـر/ تـشـرين الـثـاني أو

ديسمبر/ كانون األول طلب ليفربول تمديد العقد وقلت لهم دعونا ننتظر".

ـــــبــــاراتـــــ الــــتـــــأهل فـي آخــــر ا
". وسـقط أستون فيال في موسم
فخ الــتــعـادل الــســلــبي مع ضــيـفه
وست هام اليوم اإلثن في ختام
ـرحــلــة اخلـامــسـة من مــبـاريــات ا
الــدوري اإلجنـلــيــزي لـكــرة الــقـدم.
ورفع أسـتـون فـيال رصـيده إلى 4 
ــركــز الـ17 نـــقــاط لــيــتـــقــدم إلى ا
بــــــفــــــارق األهــــــداف فــــــقـط أمـــــام
نيـوكاسل.ورفع وست هـام رصيده
ــركـز إلى  8 نــقـاط لــيــتـقــدم إلى ا

سابقة. الثامن في جدول ا
ـــبــاراة بـ10 وأنــهـى وست هـــام ا
العبـ فقط بـعد طـرد مدافـعه آرثر
مـاســوكـو في الــدقـيــقـة 67 لـنــيـله

باراة اإلنذار الثاني في ا
فــجـر لــيـتــشي الــصـاعــد حـديــثـا
مـفاجـأة من العـيـار الثـقيل بـعد أن
ـوسم في حـقق فـوزه األولى هـذا ا
"الـسـيــري آ" في عـقـر دار تــوريـنـو
بــنــتـيــجـة (2-1) في الــلــقــاء الـذي
جـمـعهـما الـيـوم اإلثنـ في خـتام
اجلـولـة الـثـالـثـة من دوري الـدرجة

األولى اإليطالي لكرة القدم.

األمـور التـكتـيكـية وال أحب تـقد
ـــشـــورة لــكـــنـــني الـــكـــثـــيـــر من ا
سأحتدث معه وسـنرى ما إذا كان
ســيـلــعب ولـيس من أجـل حتـطـيم
الــــرقـم الــــقــــيــــاسي لــــكـن وفــــقًـــا

الحتياجات الفريق".
وتــابـع: "في دوري األبــطــال الــعـام
ــاضي فــزنــا بـ 8أو 9 مــبــاريـات ا
وخـسرنـا مبـاراة واحـدة ولم نصل
إلى الــنــهـــائي وطــرفي الــنــهــائي
خسـرا مبـاريات أكثـر منـا وهنا ال
ـــكن اإلهــمــال ولــو لـ 10دقــائق

حيث ستدفع الثمن باهظا".
وأردف: "بنفس الطريقة التي نفوز
هم بهـا نخسـر أحيانًـا والشيء ا
هــو الـعـودة ولـكـن هـذا يـعـود إلى
سـتقبل اضي واآلن نُـفكـر في ا ا
وكرة القـدم دائمًا تمـنحك فرصة

جديدة".
وعن مواجهة ألـكاسير علق:
"إنه العب رائع ويُـثبت ذلك
وهــنـا يــلــعب بــشــكل أكــثـر
انتظـاما ويفـوز مع الفريق
ودورتـمــونـد فـريق يـنـاسـبه
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تـسـجـيل الفـريق الـسـعودي ولـو لـهدف
واحـد لقـلب مـوازين التـأهل خـاصة في

الدقائق العشر األخيرة.
أين ثالثي اخلطورة الصفراء?

ـثــلث قـوي رغم أن الـنــصـر هــاجم 
يــتـــكــون مـن نــور الـــدين امــرابط
وجـولـيـانـو وحـمـد الـله إال ان
ـعاونة هذا الـثالثي افتـقد ا
احلـــقــيـــقـــيــة مـن العــبي
الـوسط وكذلك الـتـقدم
من جـانـب ظـهـيـري
اجلـــــــنـب وهــــــو
األمــر الــذي أثـر
كـــثــــيـــرا عـــلى
عـــــمــــــلــــــيـــــة
الـتــواجـد في
ـــــنــــطـــــقــــة ا
الــهــجــومــيــة
للـسـد وتشـكيل

خــطــورة عــلى مــرمى
ســعـد الــشــيب ولــعل دلــيل ذلك
الــهــدف الـــوحــيــد الــذي ســجــله
الـنـصـر بـكـرة ثـابـتـة عـلى حدود
مــنـطـقـة اجلــزاء والـتي سـددهـا

يزة. هارة  حمدالله  باراة السد امام النصر لقطة 

 رافايــــــيل نادال 

وقــال لــوتي إن جــمــاهـــيــر الــتــنس يــنــبــغي عــلــيــهــا
ـشـاهـدة الـالعـبـ الـكـبـيـرين بـدالً من االسـتـمـتـاع 

االنشغال بأي منهما األفضل.
وأضـاف "هذا يـصب في مـصلـحة اجلـماهـير خـاصة
أولـئك الـذيـن اعـتـقـدوا أن األمـر انـتـهى عـنـدمـا أحـرز
ـلك نادال 14 فـيدرر 16 أو 17 لـقبـا كـبيـرا بيـنـما 

لقبًا".
واضــظـر لــوتي كــابـ مــنـتــخب ســويـســرا في كـأس
ديــفـيـز; لـعـدم االعــتـمـاد عـلى فـيــدرر وسـتـانـيـسالس
فـــافــريـــنــكـــا احلــاصـل عــلى 3 ألــقـــاب كــبــرى في

السنوات األربع األخيرة.
وغـاب الالعـبات مـرة أخـرى خالل خـسارة سـويـسرا
أمـام سلـوفاكيـا في مبـاراة ضمن اجملـموعـة التـاسعة

في بـراتيـسالفـا ما
يــعـــني تــبــدد

حاليًا ومعـرفة قدراته ميزة وعيب
في نـــفـس الـــوقـت ألنه يـــعــــرفـــنـــا
ـوسم أيـضًــا".ونـوه: "حــ يـبــدأ ا
فإن جميع الفرق تسعى للفوز بكل
شيء وبالنـسبة لنـا نريد أن نأخذ
خــطـوة لألمـام حلـصـد الـلـقب بـعـد
ـــاضـي".وحــول ـــوسم ا الـــفـــشل ا
موقف لـويس سواريـز كشف: "في
ـــبــاراة األخــيــرة اتـــخــذ خــطــوة ا
مهمة ولعب لفترة مع الفريق ولم
نرغب فـي وضع الكـثيـر من احلمل
ــــكـن أن يــــلــــعب عــــلــــيـه وهــــو 
أســـاســيًــا".واســتــكـــمل ضــاحــكًــا:
"سـيـتوجـب علـيـنا تـهـنئـة سـواريز
حــال سـجـل غـدًا ألنه العب شــديـد
اإلصــرار وفي أولــد تـرافــورد كـان
عـــلى أعـــتـــاب الــــتـــســـجـــيل وفي
مـــبـــاريــــات أخـــرى كـــان قـــريـــبًـــا

وبالتأكيد سيواصل احملاولة".
واخـتـتم: "خارج مـلـعبـنـا علـيـنا أن
نـتــحـسن وهــذا مـؤكـد وصــحـيح
أننـا خسـرنا مبـارات في الـعام
األخــيـــرين لــكــنـــنــا أيــضًـــا فــزنــا
بالكـثير. لقد كـلفتنـا خسارة هات  كيليان مبابي

شـاركـة في نهـائـيـات النـسـخة فرص سـويـسرا فـي ا
عدلة لكأس ديفيز حتى 2021. ا

ا يؤثر شاركة في كـأس ديفيز ر قرار فيـدرر بعدم ا
ـبـيـاد طـوكـيـو 2020 عـلى فـرصه في الـتـأهل إلى أو
رغم أن لـوتي قــال إنه لم يـتـخـذ قـرارا نـهـائـيـا بـشـأن

مشاركته (فيدرر) في طوكيو.
وأضـاف "إنه احتـمـال وارد لكـنه ليـس هدفـا. سيـترك

األمر مفتوحا لفترة ما. ال
بـياد. من  أعـرف نظـام مـنح بطـاقات الـدعـوة في األو
ـعـتـاد منح بـطـاقـات الـدعـوة لـلدول الـصـغـيـرة لـكني ا
ـا تتـغيـر )إذا قال إنه يرغب في أعتـقد أن (األمور ر

شاركة". ا
ــنـــافــســة بــ فــيـــدرر ونــادال بــاالحــتــرام وتـــتــسم ا
وسيشـاركان ضمن فـريق واحد عنـدما تواجه أوروبا

فريق العالم في كأس ليفر في جنيف.

وأوضح: "قـدمنـا بطـولـة رائعـة وكان
عـليـنا أن نـكافح لـتحقـيق هذا الـلقب
سـينـاريو مـسيـرتنـا في البـطولـة كان
مــدهــشــا لم نــكن الــفــريق األكــبـر أو
األكــثـر مـوهــبـة ولـكــنـنـا كــنـا األكـثـر
حــمـــاســا أظـــهــرنـــا هــذا الـــيــوم في
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ـبي) وعـلى مــلـعب (تــوريـنــو األو
ـهـاجم البـرازيـلي ديـيـجو افـتـتح ا
فارياس باب التسجيل لليتشي في
الــدقــيــقــة 35 وهــو الــهــدف الــذي
انتـهى به هذا الشـوط.وفي الشوط
الـثاني وحتـديـدا الدقـيـقة 58 عدَل
ـهــاجم الــدولي أنــدريـا بــيــلـوتي ا

الكفة من نقطة اجلزاء.
ولــكن بـحـلـول الـدقـيـقـة  73 وضع
مــاركـو مــانـكــوســو الـضــيـوف من
ــــقـــدمــــة بـــالــــهـــدف جــــديــــد في ا
الـثــاني.ويـعـد هــذا هـو االنــتـصـار
ــوسم بــعــد األول لــلـــيــتــشي فـي ا
خسـارت مـتتـاليتـ ليـحصد أول
ـركـز الـثـامن 3 نـقـاط له ويـحـتل ا
قابل سقط "التورو" في عشر.في ا
فخ اخلــــــســـــارة األولـى له بــــــعـــــد
انـتـصـارين مـتــتـالـيـ لـيـفـشل في
مـجاورة صـاحب العـالمة الـكامـلة

إنتر ميالنو في الصدارة.
وجتمد رصيد تورينو عند  6نقاط
ركز السـادس بفارق األهداف في ا
خـــلف نـــابـــولي وأتـــاالنـــتـــا عـــلى

الترتيب.
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أعرب الدولي الفـرنسي كيليـان مبابي مهاجـم باريس سان جيرمـان عن حزنه لعدم حلاقه
واجهة ريال مـدريد في مستـهل مشوار فريقه بـدوري أبطال أوروبا. وتأكـد غياب مبابي
ـبـاراة حـيث تـعـرض إلصـابـة عـضـلـيـة في الـفـخـذ األيسـر عـلى الـرغم مـن محـاوالته عن ا
باراة. ونشر مبابي عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "أصبح األخيرة لدخول قـائمة ا

اآلن رسـميًا لن أكـون حاضرا في بـداية حمـلتنا األوروبـية ضد ريـال مدريد".وأضاف:
درجـات لـدعم الـفريق بـاراة لـكـنني سـأحـضـر من ا "أنـا حزيـن جدًا لـغـيابـي عن ا
وآمل أن أعود بـكامل جاهزيتي بنسبة %100 ألواصل بذل أفـضل ما لدي للفريق
كـمـا أفــعل دائـمًـا".يُـذكـر أنه تـأكـد غـيـاب مـبـابـي وكـافـاني بـداعي اإلصـابـة بـيـنـمـا
فروضة عليه من سيغيب البـرازيلي نيمار عن اللقاء بداعي اإليقاف نظرًا للعقوبة ا

يرجني. اضي ليفقد البي إس جي ثالثي الهجوم أمام ا وسم ا ا

الـــنـــهــائي وكـــذلك في كـل مــبـــاريــات
البطولة".

ـكـنني أن أفـتـخـر أكـثر وأضـاف: "ال 
ـــديـــر الـــفـــني مـن هـــذا بـــزمالئي وا
سيظل هـذا اللقب في ذاكـرتنا كـعائلة

واحدة".
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اني نيكـو هليكـينبرج أنه لم كشف السـائق األ
يحـسم قراره بـعد بـشأن االستـمرار أو االبـتعاد
ـشاركـة ببـطولـة العـالم لسـباقـات اجلائزة عن ا
الـكـبرى لـلـسيـارات "فـورموال "1بعـد رحـيله عن

وسم اجلاري. فريق رينو الفرنسي بنهاية ا
وقـال هيـلكيـنبـرج في تصـريحات تـليـفزيـونية :
"الــطالء لم يــجـف بـعــد فـي أي مــكـان لــكـن أنـا
وفــريــقي نــعـمل عــلى هــذا هــنـاك رغــبــة وعـدة

خيارات ونحن ندرسها".
وأضاف هليـكينبرج الـذي سيرحل عن رينو في
ـوسم اجلـاري بـعد أن يـنـتهي تـعـاقده نـهـاية ا
قـــائال: "لم يـــتــقــرر شـيء بــعــد ال يـــوجــد شيء
مــحــدد ولــكن إذا أردت فــبــإمــكــانـي أن أحــجـز

مقعدا وهذا ما أفكر فيه".
ـطــروحــة عــلى الــسـائق ومن بــ اخلــيــارات ا
ــاني 32 عـــامًــا االلــتـــحــاق بـــفــريق هــاس األ
األمــريــكي وذلك بــعــدمـا أبــدى مــديــر الــفـريق
اإليــطــالـي جــونــثــر ســـتــيــنــر رغـــبــته في ضم
هـيـلـكيـنـبرج بـدال من الـسـائق الفـرنـسي رومان

جروجان.
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دير الفني أكد إرنستو فالـفيردي ا
لـبـرشــلـونــة أنه لم يـحــسم بـشـكل
نــهـائـي مـوقف
األرجنتيني
لـــيـــونــيل

مــيــسـي من مــواجــهــة بــوروســيــا
دورتـمــونـد  في مــسـتـهـل مـشـوار
الـــبــلـــوجـــرانـــا فـي دوري أبـــطــال
ـعـقل األخـيـر "سـيـجـنال أوروبـا 

إيدونا بارك".
وقـال فالـفيـردي خالل تـصريـحات
نـقـلـتـهـا صـحـيفـة "مـاركـا": "أتـوقع
أجواء عظيمة كما هو احلال دائمًا
ـلـعب سـنـواجـه خـصـما في هـذا ا
عـلى مسـتوى عـال ومـرشح للـفوز
بـالـبـونـدسـلــيـجـا ولـديه فـرص في
دوري األبـطــال وأول حتـد لـنـا في

البطولة".
وحــول مـوقف مــيـسي
أجــاب: "ســـنـــقــرر
غـدًا قــبل أيـام
قليلة لم يكن
األمــــــــــــــــــــر
واضـــحًـــا
لـــــــــكـن في
ـــــــــــــــران ا
األخــــــيــــــر
أنـــــــــهــــــــاه
بشكل جيد
ـــــــهم ومـن ا
أن يــــــلــــــعب
دون تـــفــكــيــر
كـثـيـر وحـدث
تــطــور كــبــيــر
لـــــكـن الـــــقــــرار

مؤجل للغد".
وأضـــــــــــــــــــاف:
"أنـــســـو فــاتي?
لم أحتـدث إلـيه
كــــــــثــــــــيــــــــرًا
باستـثناء
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اُستـبـعد مـحلـل رياضي إيـطالي مـخـضرم من الـظـهور مـجددا في أحـد الـبرامج الـتلـفـزيونـية 
ـتابـعـة دوري الدرجـة األولى اإليطـالي بعـد قوله "إن الـطـريقـة الوحـيدة إليـقاف رومـيلـو لوكـاكو
وز ليأكله". وجاء هـذا التعليق بعد أسـبوع من تعرض لوكاكو مهاجم إنتر ميالن هي مـنحه ا

الـذي يلعب في إيـطالـيا منـذ شهـر واحد لهـتافـات تقلـد أصوات الـقرود ح كـان بصدد
تـسـديـد ركـلة جـزاء أمـام كـالـيـاري.وكـان لـوتـشـانـو بـاسيـراني
ـتـدح لــوكـاكــو حـ أدلى بــهـذا الــتـصــريح خالل أحـد
الـبـرامج الــتـلـفـزيــونـيـة. وقــال بـاسـيـراني "لــوكـاكـو أحـد
أفـضل الـصـفـقات الـتي أبـرمـهـا إنـتـر ميالن ال أرى أي
العب مـثله في أي فـريق آخـر بإيـطـاليـا ال في ميالن وال

يوفـنـتوس وال رومـا وال التـسيـو".وتـابع "إنه يتـفـوق على أي
واجـهات الـفرديـة لو واجـهته سـتخـسر إال لـو معك العب في ا
ــذيع عــلى كالم مــوز لــتــمــنـحـه إيــاه".وسـرعــان مــا اعــتــرض ا
ـزح. وفي وقت الحق قال بـاسـيراني الـذي قال إنـه كان 

فابيو رافيتساني مخرج البرنامج إن باسيراني لن
يـظـهــر مـجـددا في الـبـرنـامج رغم أنه كـان "أول

من اعتذر".
وأضاف "السـيد باسيراني يـبلغ من العمر
80 عـاما ولإلشـادة بـلوكـاكـو استـخدم
هــذا الـــتــعــبـــيــر اجملــازي الـــذي حــمل
صـبغة عـنصـرية".وقـال لوكـاكو الـشهر
ـــاضي إن كــرة الــقـــدم تــتــراجع في ا

مكافحة العنصرية.
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قـال زيفـرين لوتي مـدرب روجر فـيدرر لـفتـرة طويـلة
إن السـويـسـري لن يـجـافـيه الـنـوم إذا جنح مـنـافسه
اإلســــبـــاني رافـــايـــــــــيل نــــادال في مـــعـــادلـــة رقـــمه
الـقياسـي بالتـتويـج بلقـبه العـشريـن بالبـطوالت األربع

الكبرى.
وبـدأ فـيدرر 38 عـامًـا الـعـام مـتـفـوقا بـ 3 بـطـوالت
ـــركـــز الــثـــاني نـــادال لـــكن الالعب عــلى صـــاحب ا
اإلســبـــاني تــوج بـــلــقــبه الـ12 في بـــطــولــة فـــرنــســا
فـتـوحـة هذا ـفـتـوحة قـبل أن يـتـوج بلـقب أمـريـكـا ا ا

الشهر.
وجتــدد اجلـدل بــشـأن أعــظم العب تـنس فـي الـتـاريخ
بـعـد تـتـويج نـادال الـذي اسـتـعـاد أفـضل مـسـتـويـاته
عقب مخـاوف من اإلصابة بداية هذا العام بلقبه 19

في البطوالت الكبرى.
ولم يسـبق أن قلص نادال الـفارق طوال مـسيرته مع
فــيــدرر الــذي أهــدر نــقـطــتــ لــلــفـوز بــالــلــقــاء أمـام
بلدون هذا الصربي نـوفاك ديوكوفيتش في نـهائي و

العام إلى لقب واحد.
وقـال الـسـويــسـري لـوتي الـذي عـمل مع فـيـدرر مـنـذ
2007: ال أعتقد أن فيدرر يشعر بأي ضغط; بسبب
مطاردة نـادال. فيدرر يركز على نـفسه. يكن احترامًا
كبـيـرًا لنـادال ويـدرك جيـدًا مـا يعـنـيه الفـوز بـكل هذه

األلقـاب".وأضاف "ال أراه يشعر بأي توتر على
اإلطـالق. لن ينـهار في حـال تـتويج نـادال بلـقبه

رقم 20.
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أعــرب العـب كــرة الــســلـــة اإلســبــاني
الــشـــهــيــر ريــكي روبــيــو عن فــخــره
واعـــتـــزازه الــشـــديـــدين بـــزمالئه في
ـديــر الــفـني ــنـتــخب اإلســبــاني وا ا
لــلـفــريق بــعــد الـــــــــفــوز عن جـدارة
بلقب بطولة العالم التي اختــــــــتمت
فـــعـــالــيـــاتـــهـــا الـــيــوم األحــــــــــد في

. الصــ
نتخب اإلسـباني للفوز وقاد روبيـو ا
بلقـبه الثاني في بطـوالت العالم وهو
األول منذ 2006 كمـــــــــا توج روبيو
جنم فـينـكس صنـز األمريـكي بجـائزة
أفــــضل العـب في هــــذه الــــنــــســــخــــة
ــونــــــديــال (الــثـــامــنــة عــشــرة) من ا
واخـتـيـر ضـمن قــائـمـة (كل الـنـجـوم)
الـتي تــضم أفـضل  5العـبـ في هذه

البطولة.
ولــعب روبــيــو دورا بـارزا فـي الــفـوز
ـــنــتـــخب الــكـــبـــيـــر لــفـــريـــقه عـــلى ا
األرجـــنــــتـــيـــني 75 / 95 الــــيـــوم في

باراة النهائية للبطولة. ا
وقال روبـيو: "اآلن  صنـعنـا التاريخ

وكنا على استعداد لذلك".


